UMOWA DOSTAWY NR DCU2.SJ.20
zawarta w dniu 28.05.2020 r. w Postępie pomiędzy:
Gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, z upoważnienia którego działa
Pani Małgorzata Gradzik - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, 41-300
Dąbrowa Górnicza, u l Sobieskiego 12, NIP: 629-15-22-805, REGON: 276754676
zwaną dalej Zamawiającym,
a
MINERAL WATER PRODUCTION Sp. z o.o., z siedzibą w Postępie, u l Myszkowska 36, 42-350
Koziegłowy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296785, NIP 577-193-37-26, BDO 000014008,
wysokość kapitału zakładowego 2.875.000,00 zł
reprezentowanym przez:
BOGDAN WIECZOREK - Prezes Zarządu
zwanym dalej Dostawcą
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa niegazowanej wody mineralnej marki JUROFF w butlach
o pojemności 19 1, zwanej dalej wodą oraz wynajem urządzeń do dozowania wody, zwanych dalej
dystrybutorami.
. §2

1. Zamówienia składane będą na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: biuro@juroff.pl
2. Zamówienia realizowane będą w tenninie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
§3
1. Wraz z pierwszym zamówieniem Dostawca dostarczy i zainstaluje w uzgodnionym przez strony
miejscu - dwa dystrybutory.
2. Dostawca dokonywał będzie wymiany dystrybutorów na sterylne co 6 miesięcy, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu wymiany. Dostawca nie będzie dokonywał sanityzacji
Dystrybutorów w siedzibie Zamawiającego.
3. Dostawa wody oraz dostawa i wymiana dystrybutorów, a także inne czynności podejmowane
w wykonaniu umowy ze strony Dostawcy dokonywane będą przez jego pracowników, posiadających
imienne upoważnienia zarządu lub dyrektora produkcji.
§4
Umowa została zawarta na okres 4 miesięcy.
§5
1. Strony ustalają, że cena dostawy 1 butli wody wynosi 13 zł netto plus podatek VAT w obowiązującej
stawce.
2. Koszt dzierżawy 1 dystrybutora na czas trwania umowy wynosi 1 zł netto, koszt jednej sanityzacji
urządzenia (dystrybutora) to kwota 1 zł netto.
3. Cena płatna będzie przelewem w terminie 14 dni , na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Sprzedającego.
rS
4. Koszt zniszczenia dystrybutora to 550 zł netto a butli to 30 zł netto.

§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie Ogólne Warunki Dostawy
Wody Mineral Water Production Sp. z o.o./
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